Huurplan
Voor veel aspirant blazers is directe aanschaf van een
instrument een probleem.
Men is vaak niet zeker “of het wat wordt”.
Daarom hebben wij een bijzonder aantrekkelijk huurplan
voor u.

Wij verhuren kort gebruikte
instrumenten
Minimum huurperiode is 3 maanden (tenzij anders
aangegeven).
U kunt ieder moment het instrument terugbrengen en
daarmee de huurovereenkomst beëindigen, met dien
verstande dat de lopende maand geheel betaald moet
worden.
Wanneer u het gehuurde instrument zou willen kopen
wordt alle betaalde huur voor 50% in mindering
gebracht op de aanschafprijs..
De instrumenten zijn gedurende de looptijd van het
huurcontract verzekerd zonder extra kosten, er worden
geen verdere administratiekosten in rekening gebracht en
noodzakelijk onderhoud wordt gratis door ons uitgevoerd.

Legitimatie verplicht!
Breng daarom bij het afsluiten van een huurovereenkomst
Pas of Rijbewijs mee + een afschrift van uw bank dat niet
ouder dan 1 maand mag zijn. (Bedragen mogen onleesbaar
zijn.) Ook een rekening of ander poststuk is in plaats van
het bankafschrift voldoende.

U wilt niet huren, maar kopen? Vraag dan
naar onze Contantprijzen voor nieuwe
instrumenten!!
Wij verkopen en verhuren uitsluitend instrumenten die voldoen aan onze
kwaliteitseisen, wij letten daarbij op toonkwaliteit, technische uitvoering
en intonatie.
Door ons geleverde instrumenten komen van de officiële importeurs dus
met officiële garantie.
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Huur een instrument met ervaring voor een
speciale prijs:

Fluit
Altsax
Klarinet
Trompet

∈ 50,00 per 3 maanden
∈ 75,00 per 3 maanden
∈ 40,00 per 3 maanden
€ 49,00 per 3 maanden

Bij aanschaf van een instrument uit onze collectie:
De helft van de betaalde huur terug!!
(zolang de voorraad strekt)

Prijswijzigingen voorbehouden.

Onze reparatiewerkplaats heeft een goede reputatie
opgebouwd en is dan ook zeer druk bezet, daarom wordt
voorrang gegeven aan instrumenten die door ons geleverd
zijn. Niettemin kunnen we in sommige periodes ook
andere reparaties aannemen, neemt u vooraf even contact
met ons op.
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